MENUKAART VOEDING

Onderstaand aanbod is het totale aanbod dat NME Rivierenland aan de gemeenten kan aanbieden. Het aanbod is samengesteld uit lokaal en landelijk
aanbod. NME Rivierenland fungeert hierbij als opdrachtnemer, makelaar en kwaliteitsbewaker voor de gemeenten om een totaalaanbod op het gebied van
educatie over voeding in Rivierenland aan te bieden. Er is aanbod voor primair onderwijs (PO) en andere doelgroepen.
Er is ook een lijst opgenomen met speciale dagen, weken enz. rondom het thema Voeding.

Aanbod voor primair onderwijs (PO)
Programma
Omschrijving
Leskist Dierenwelzijnslessen (gr 1
t/m 8)

Kosten gemeenten met
basisvoorziening NME

Kosten gemeenten zonder
basisvoorziening NME

Leskist met digitaal programma wat
een link legt tussen voedsel en
voedselproducerende dieren

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Tekst…
Vanuit een zintuiglijke ervaring met
appels op zoek naar herkomst en
groeicyclus. Met bezoek aan
fruitteler.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Met concreet materiaal onderzoeken leerlingen wat kruiden zijn, hoe
ze groeien en dat we ‘onkruiden’
vaak gewoon kunnen eten.

Elke NME voorziening kan materiaalzending in aanbod opnemen tegen
een reguliere prijs.
Materiaalzendingen zijn 1 keer per
drie jaar.

Bij kopen materiaalzendingen van een
NME-centrum betalen scholen €25 tot
€40 per pakket exclusief vervoer
Materiaalzendingen zijn 1 keer per
drie jaar.

Van kale zwarte grond tot en met
het zien groeien, oogsten en eten
van paddenstoelen door concreet
materiaal in de klas.

Elke NME voorziening kan materiaalzending in aanbod opnemen tegen
een reguliere prijs.

Bij kopen materiaalzendingen van een
NME-centrum betalen scholen €25 tot
€50 per pakket exclusief vervoer

Aanbieder: NME Betuwe, NME De
Grote Rivieren
Leskist Een appeltje te schillen (gr
5-6)
Aanbieder: NME Betuwe,
Materiaalzending KruidenWijzer
(gr 3 t/m 8)
Aanbieder: NME Culemborg,
Betuwe, Tiel en Grote Rivieren
Materiaalzending Paddenstoelen
(gr 1 t/m 8)
Aanbieder: NME Culemborg,
Betuwe, Tiel en Grote Rivieren
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Materiaalzending Moestuintjes in
de klas (gr 1 t/m 8)
Aanbieder: NME Culemborg,
Betuwe, Tiel en Grote Rivieren
Materiaalzending Van graan tot
brood (gr 1 t/m 8)
Aanbieder: NME Culemborg,
Betuwe, Tiel en Grote Rivieren
Materiaalzending Wintergroenten
(gr 3 t/m 8)
Aanbieder: NME Tiel
Leskist Wie is de Pisang? (gr 7-8)
Aanbieder: NME Culemborg,
Betuwe, Tiel en Grote Rivieren
Lesmap Wereldwijde
verbondenheid: voedsel (gr 5-8)
Aanbieder: NME Betuwe
Leskisten: De bakker en het brood
(gr 1,2,3), Graan, meel en brood
(gr 4,5,6) en Vele soorten brood
(gr 7,8)

Concreet materiaal, eenvoudig te
telen soorten en helder concept
met leuke activiteiten zoals zaaien,
oogsten, proeven, koken, water
geven en bloemplukken.

Elke NME voorziening kan materiaalzending in aanbod opnemen tegen
een reguliere prijs.
Materiaalzendingen zijn 1 keer per
drie jaar.

Bij kopen materiaalzendingen van een
NME-centrum betalen scholen €25 tot
€40 per pakket exclusief vervoer
Materiaalzendingen zijn 1 keer per
drie jaar.

Concreet materiaal waarmee de
leerlingen een aantal verschillende
granen, meel en zaden herkennen
en van alles leren over brood en
broodproductie.

Elke NME voorziening kan materiaalzending in aanbod opnemen tegen
een reguliere prijs.
Materiaalzendingen zijn 1 keer per
drie jaar.

Bij kopen materiaalzendingen van een
NME-centrum betalen scholen €25 tot
€40 per pakket exclusief vervoer
Materiaalzendingen zijn 1 keer per
drie jaar.

Een aantal echte Hollandse wintergroenten om te bekijken en te
proeven. Leerlingen ontdekken ook
hoe het komt dat we tegenwoordig
jaarrond alles kunnen verkrijgen

Elke NME voorziening kan materiaalzending in aanbod opnemen tegen
een reguliere prijs.

Bij kopen materiaalzendingen van een
NME-centrum betalen scholen €25 tot
€40 per pakket exclusief vervoer

De weg van tropische producten als
koffie, thee, cacao, katoen en zijde
Van grondstof tot eindproduct en
alles wat er bij komt kijken.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer. Inzet
gastdocent.

Ontdekken hoe klein de grote
wereld eigenlijk is. Relaties leggen
tussen dagelijkse producten als Tshirts en pinda’s en de rest van de
wereld

Elke NME voorziening kan lesmap in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen lesmap van NME-centrum
betalen scholen € 50 per periode
exclusief vervoer

Aan de slag met brood! Leren over
het proces van graan tot brood, de
geschiedenis van brood, soorten
brood, broodconsumptie en meer
Liefst met bezoek aan de bakker.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Aanbieder: NME Betuwe
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Leskist Van graan tot brood
(gr 3,4,5)
Aanbieder: NME Betuwe
Leskist Kaas (en boter) maken (gr
5 t/m 8)

Leerlingen leren alle fases in het
productieproces van Graan tot
Brood kennen door ze zelf uit te
voeren.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Het hele proces van Kaas maken
zelf doen. En tegelijk leren over
zuivelproducten en gezonde voeding

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Werken aan thema’s Smaak, Gezond
eten, Voedselproductie, Consumentenvaardigheden, Koken en ook
Smaakmissies uitvoeren.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Ontdekken waar je hart, longen,
maag, darmen enz. zitten, wat ze
doen en welke weg een boterham
aflegt in je lichaam.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Leerlingen bedenken wat ze nodig
hebben om een pannenkoek te
kunnen bakken en gaan dan zelf aan
de slag..

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Belevend leren op land en tuinbouw
bedrijven. Ontdekken wat de
oorsprong van ons voedsel is en wat
de agrariërs er allemaal voor doen.

Kosten voor de school vanaf € 25 tot max € 125 voor een les van 2 uur door
subsidies van gemeenten en sponsoring van partners. Indien gemeente niet
participeert betaalt de school de reguliere prijs in overleg met agrariër.

Aanbieder: NME Culemborg,
Betuwe, Tiel en Grote Rivieren
Leskist Smaaklessen
Aanbieder: NME Culemborg, NME
Betuwe, NME De Grote Rivieren
Leskist Torso en orgaantwister
(gr 5 t/m 8)
Aanbieder: NME Culemborg, NME
Betuwe
Leskist Alles voor een pannenkoek
(gr 1-2)
Aanbieder: NME Culemborg, NME De
Grote Rivieren
Excursies: Boerderij Educatie
Rivierenland (gr 3 t/m 8)
Aanbieder: NME Culemborg,
Betuwe, Tiel en Grote Rivieren
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GRUUN arrangement Appels en
GRUUN arrangement Bijen (gr 5-67)
Aanbieder: NME Betuwe

Van Bloesem tot Appelmoes (gr5
t/m 7)

Wat komt er allemaal bij kijken om
die gezonde, mooie appel of peer
goed op de fruitschaal te krijgen?
En wat voor een belangrijke rol
heeft de Bij in dit proces? Tijdens
de excursie op het bedrijf komen
alle aan de orde.

Prijs in overleg met GRUUN en NME
centrum

Prijs in overleg met GRUUN en NME
centrum

Bij de boer zien en leren kinderen
hoe appels bloeien of groeien en
maken ze appelmoes

Prijs in overleg met de boer

Prijs in overleg met de boer

De sportcoach traint en begeleidt
het team. Geeft informatie over
Gezond bewegen, gezonde voeding
en traktaties en ook gezond spelen
op het (heringerichte) speelplein.
Tekst…
Bijen spelen een belangrijke rol bij
de bestuiving van bloemen,
groenten en fruit. De imker vertelt
het in de klas of bij de bijenstal.

Scholen betalen afhankelijk van gemeentelijke bijdragen.

Scholen betalen een bedrag,
afhankelijk van gemeentelijke
bijdragen en afspraken met imkers.

Scholen betalen een bedrag wat
afhankelijk is van afspraak met imkers
plus een bijdrage voor bemiddeling
door NME.

Een les in het bezoekerscentrum
waarbij de leerlingen van alles te
horen krijgen over beroepen als
boer, visser enz.

Scholen betalen een bedrag,
afhankelijk van gemeentelijke
bijdragen.

Scholen betalen een bedrag van € 115
per les plus een bijdrage voor de
bemiddeling door NME.

Groepjes leerlingen vormen een
bedrijfje dat vis vangt in de
Noordzee. Ze moeten een slimme
strategie bepalen om jaren door te
blijven vissen, rekening houdend
met overbevissing, voortplanting..

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Aanbieder: NME Betuwe, SDR Tiel
Aanbod van de sportcoach (gr 1
t/m 8)
Aanbieder: NME Betuwe
Gastles imker = imker zoekt school
(gr 1 t/m 8)
Aanbieder: NME Culemborg,
Betuwe, Tiel en Grote Rivieren
Centrumles: Opa vertelt
(gr 3 t/m 6)
Aanbieder: NME De Grote Rivieren
Leskist: het Visserijspel (gr 7-8)

Aanbieder: NME Culemborg
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Leskist Bijengeheimen (gr 1 t/m 4)
Aanbieder: NME Culemborg, NME
Betuwe
Leskist Bezige Bijen (gr 5,6,7)
Aanbieder: NME Culemborg, NME
Betuwe, NME De Grote Rivieren
Leskist: Bijen (gr 1,2,3)….
Aanbieder: NME Tiel

Proef water (drinkwater)

De materialen in de kist nodigen de
leerlingen uit om zich te verbazen
over wat ze met bijen te maken
hebben. Een buitenpad met veel
activiteiten.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Rondom het thema “De bij en wij”
eerst info over het leven van de bij,
daarna de relatie mensen (imkers)
met bijen en dan kijken hoe
bijvriendelijk de omgeving is.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Een kist in de vorm van een
bijenkast helpt met verhaaltjes
over het leven van de bij en leuke
materialen kinderen over hun angst
voor bijen heen.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 tot €175 per
periode exclusief vervoer

Eenvoudige proefjes over het
gebruik van drinkwater.

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 –tot €175 per
periode exclusief vervoer

In de kit zitten activiteiten die de
klas zullen verwonderen en
inspireren over de wereld van
nuttige insecten. Ze draaien om de
vraag 'Hoeveel natuur zit er
eigenlijk in je lunchtrommel?'

Elke NME voorziening kan leskist in
aanbod opnemen tegen een
reguliere prijs.

Bij lenen leskist van een NME-centrum
betalen scholen € 90 –tot €175 per
periode exclusief vervoer

Programma

Omschrijving

Kosten voor gemeenten
(exclusief ureninzet)

Activiteit op Kinderboerderij de
Heuvel.

Zie jaarprogramma
www.nmeculemborg.nl

Info bij collega’s van NME
Culemborg.

Aanbieder: NME Culemborg
Educatiekit Hulptroepen uit de
natuur
Aanbieder: NME Culemborg, NME
Betuwe, NME De Grote Rivieren

Andere doelgroepen
Doelgroep
Algemeen publiek

1 januari 2019

5

MENUKAART VOEDING

Aansluiting thema Voeding bij speciale dagen/weken
Dag/week/jaar van de…

Onderwijs

Algemeen publiek

Pasen, Kerst, Sinterklaas, Oud &
Nieuw, Suikerfeest enz.

Op speciale dagen eten wij speciale dingen als Paaseitjes, Kerststol, Pepernoten, Oliebollen enz. Is dat
cultuurgebonden? Wat zit erachter? Zijn er verschillen
tussen de leerlingen?

Op speciale dagen eten wij speciale dingen als Paaseitjes, Kerststol, Pepernoten, Oliebollen enz. Is dat
cultuurgebonden? Wat zit erachter? Organiseer eens een
Wereldkeuken met nieuwe Nederlanders…

Medio januari: Week van de
circulaire economie

Extra aandacht voor weggooien van etensresten,
composteren, moestuinieren.

Extra aandacht voor weggooien van etensresten,
composteren, moestuinieren. Ondernemers: denk over
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.

Eind januari: Nationaal
voorleesontbijt:

Laat de burgemeester, wethouder of een betrokken
ambtenaar voorlezen op school en een hapje meeeten. Ga meteen het gesprek aan over gezonde
voeding..

Kinderen die op school meedoen aan het Schoolontbijt
vertellen het thuis aan de keukentafel…

Compost heeft grote waarde voor bodem en het
milieu. Zelf moestuinieren en zelf composteren ook.

Uitdelen van gratis compost voor de inwoners.

Medio maart: Landelijke
compostdag

www.nationalevoorleesdagen.nl

www.compostdag.nl
Medio maart: Boomfeestdag
Dag van de bossen

Tijdens de boomfeestdag kunnen ook fruitbomen
geplant worden. Elke school een boom?
www.boomfeestdag.nl

Betuwe = fruitstreek en laanboomcentrum

Medio maart tot meivakantie: IVN
Moestuintjescampagne

Moestuintjes op school stimuleren

Stimuleren volkstuintjes, dorpsboomgaard, ..

Begin april: Kom in de Kas

Koppelen met Boerderij-educatie
https://www.boerderijeducatierivierenland.nl/

Campagne om het publiek te laten zien wat er allemaal
onder glas groeit. www.komindekas.nl

Aandacht voor fruitbomen,. Recreatie: bloesemtochten.
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Begin april: Wereldgezondheidsdag

Gezonde voeding is belangrijk voor een goede
gezondheid

GGD en sportcentra organiseren vaak gezonde
activiteiten.

Begin mei: Nationale Molendag

Koppelen met “Van graan tot brood”.

Bij veel molens kan meel gekocht worden voor brood etc
Locaties op https://www.molens.nl/nationalemolendag/

2e zaterdag in mei: Dag van de
Fairtrade

Koppelingen met Fairtrade voeding..

Organiseer een Fairtrade markt. Spiek bij Fairtrade
gemeenten

Medio mei: Plantendag

Moestuinieren, diverse materiaalzending. Wij eten
heel veel planten, de boer kan er over vertellen:
https://www.boerderijeducatierivierenland.nl/

Ga kijken bij Arboreta, open tuinen ed of ga mee met
een Plantenwerkgroep van IVN, KNNV, NVWC enz.
www.botanischetuinen.nl/agenda/
www.betuwsetuinenroute.nl

Medio mei Biodiversiteitsdag

Wat is biodiversiteit? Leskisten o.a. over Bijen

IVN, NVWC en de Landschappen organiseren vaak
lezingen en excursies
www.biodiversiteitsdag.nl

Medio juni: Lekker naar de boerweekend

Boerderij-educatie Rivierenland
https://www.boerderijeducatierivierenland.nl/

De kans om op een boerdenbedrijf rond te kijken!
www.lekkernaardeboer.nl

Medio juli: Open imkerij weekend.

Bezoek een imkerij en ervaar wat er komt kijken bij
bijen-houden. Locaties op www.bijenhouders.nl

Medio september: Appelplukdagen

Boerderij-educatie Rivierenland, Leskist Appeltje te
plukken, ..

Op diverse locaties kunnen burgers appels plukken.
Locaties in lokale weekkranten.
www.nfofruit.nl/appelplukdag/

September/oktober: Oogstdagen en
Fruitcorso

Leskist Appeltje te plukken, Smaaklessen enz.

Ga kijken en meedoen. De Betuwe is de Fruitschuur van
Nederland.

Begin oktober: Week van de smaak

Leskist Smaaklessen

Op diverse locaties zijn activiteiten.
www.weekvandesmaak.nl

Medio oktober: Wereldvoedseldag

Bewustwording dat wij in het rijke westen altijd te
eten hebben in tegenstelling tot veel mensen in derde
wereld landen en oorlogsgebieden.

Bewustwording dat wij in het rijke westen altijd te eten
hebben in tegenstelling tot veel mensen in derde wereld
landen en oorlogsgebieden.
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Begin november: Nationaal
Schoolontbijt

Komt de burgemeester of wethouder mee eten?
Lekker gezond en van lokale bakker?
www.schoolontbijt.nl

Combineren met Dankdag van gewas en arbeid

1e woensdag november: Dankdag
van gewas en arbeid

Leskist en materiaalzending Van graan tot brood

Bewustwording!

Kosten
NME Rivierenland kan dit totale aanbod aan de gemeenten aanbieden door onderlinge samenwerking. De kosten per gemeente zijn lager in gemeenten die
al een basisvoorziening voor NME financieren. Daar zijn vanuit deze financiering en werkzaamheden al actieve contacten met de scholen en is een goede
bereikbaarheid van de scholen. In andere gemeenten zijn meer inspanningen nodig omdat contacten met scholen nog niet bestaan en afstanden groter
zijn. Dit resulteert in hogere kosten.
Over het algemeen wordt door de NME centra een uurtarief van € 60,- gehanteerd. Per onderdeel worden er 15% communicatie kosten bij deze prijs
gerekend. Afhankelijk van het contract wat een gemeente al met het NME centrum heeft worden prijzen definitief bepaald
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